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Introdução 

O Projeto Esperanças e Talentos Paralímpicos (PETP) assume-se como um projeto com 

objetivos a médio e longo prazo, com a espectativa de preparar atletas não apenas para os 

próximos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, mas primordiarmtne com uma janela temporal 

que abra uma participação para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles 2028. 

A FPDD continuará a ser o interlocutor junto do Comité Paralímpico de Portugal para o 

enquadramento das modalidades paralímpicas que estão sob a sua égide, em estreita 

articulação com as ANDD’s, nomeadamente a PCAND para a modalidade de Boccia e a 

ANDDVIS para o Goalball, enquadrando ainda o ParaPowerlifting ou outras modalidades que 

estejam sob a sua égide e que se afigurem com potencial de desenvolvimento para uma 

presença paralímpica. 

Em outubro de 2022, entrou em vigor o novo Regulamento do Programa de Preparação 

Paralímpica Paris 2024 – Los Angeles 2028, com algumas alterações ao documento que o 

precedeu, onde se inclui o PETP que sofreu algumas mudanças, nomeadamente no que se 

refere a critérios de integração e bolsas. 

No novo regulamento, está prevista a definição dos critérios de integração parte das 

Federações em conjunto com o CPP, pelo que a FPDD, em conjunto com os associados de 

relevo para a temática, estão a desenvolver as propostas para apresentar ao Comité 

Paralímpico de Portugal, a quem cabe a aprovação dos mesmos. A integração de atletas no 

PETP ficará, portanto, dependente dos critérios que fiquem firmados para as modalidades 

sob a égide da FPDD. 

 

PETP Boccia 

Em 2022, não existiram atletas de Boccia integrados no PETP, no entanto há que dar o 

destaque à participação portuguesa nos European Para Youth Games (EPYG) que tiveram 

lugar na Finlândia, onde a prestação dos praticantes Lusos foi dominante, com a conquista 

de várias medalhas de ouro nas competições individuais e coletivas.  

A FPDD, em conjunto com a PCAND, candidatou os participantes dos EPYG para que fossem 

integrados no PETP, no entanto a nossa proposta não foi aceite pelo CPP, alegando que tal 

não seria possível por não estarem incluídos nos Rankings internacionais da BISFed. 

Com o novo regulamento será feita uma nova proposta ao CPP para a integração dos atletas 

que têm demonstrado talento e capacidades na modalidade, tanto a nível nacional como 
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internacional, sendo determinante o facto de estar previsto para Portugal o Campeonato do 

Mundo de Boccia Sub-23, que se afigura como uma competição onde os jovens praticantes 

poderão demonstrar o seu potencial.  

De referir que, é intenção da PCAND, que estes jovens tenham uma participação assídua nos 

trabalhos da Seleção Nacional, integrando igualmente as Equipas Nacionais que participam 

internacionalmente, nomeadamente nos Challenges Internacionais para que ganhem a 

experiência desportiva desejável para a integração de um projeto principal.  

Praticantes a propor para integrar o PETP - Boccia 

PRATICANTES MODALIDADE CLASSE 

Francisco Gouveia Boccia BC1 

Beatriz Leite Boccia BC1 

David Araújo Boccia BC2 

Catarina Monteiro Boccia BC2 

Jéssica Reis Boccia BC2 

Luís Costa Boccia BC3 

Alice Moreira Boccia BC3 

Tiago Silva Boccia BC4 

Carlos Sousa Boccia BC4 

 

 

PETP Goalball 

Tendo estado a Seleção de Esperanças integrada no PETP até junho de 2021, a FPDD, em 

articulação com a ANDDVIS, propôs a reintegração desta Seleção em setembro de 2021, 

tendo a mesma sido aceite pelo CPP a partir de outubro de 2021. Em setembro de 2022 foi 

proposto ao CPP que o PETP de Goalball fosse prolongado até ao final do ano para permitir 

o apoio à preparação para as competições internacionais do final de 2022. 

A continuidade destes atletas no PETP ou a passagem para o Projeto principal estará 

dependente dos resultados que conseguirem no Campeonato da Europa e/ou no 

Campeonato do Mundo, competições que podem dar acesso às provas de qualificação (ou 

qualificarem) para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Estas competições terão lugar em 

Portugal, respetivamente nos meses de novembro e dezembro. 

Também para a modalidade de Goalball será necessário estabelecer os critérios de 

integração no PETP, em concordância com o atual regulamento, sendo premente antever a 
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renovação, pois o regulamento do PPP apenas prevê a integração no PETP para atletas até 

aos 23 anos, salvo em situações de deficiência adquirida após os 18 anos, onde a idade de 

integração passa para os 28 anos. 

Identificação dos praticantes integrados no PETP – Goalball – em 2022 

PRATICANTES 
IDADE  

(a 31/12/2022) 
MODALIDADE 

Alexandre Ferreira de Almeida 26 

Goalball  

(Coletivo) 

Fábio Oliveira 23 

João Macedo 25 

João Mota de Sousa 26 

João Aguiar de Sousa 22 

Tomás Delfim 20 

 

 

 


